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و توکلمان زیادتر شده باشد

علمــای بــزرگ اخــاق بــر اســاس روایــات متعــدد حضــرات
معصومین«علیهمالسالم» تأ کید زیادی بر روی «محاسبه» دارند.
اینکــه هــر شــخص در انتهــای روز و پیــش از خــواب ،اعمــال و رفتار و
گفتــار آنروزش را مــرور کنــد .از خطاهایــش مغفــرت بخواهــد و بابت
توفیقاتــی کــه داشــته و دســتگیریهایی کــه کــرده و عمــل بــه فرایــض و مســتحبات از
خداونــد متعــال تشــکر کنــد.
شــاید گــزارش دادن در پایــان هــر دوره کاری یــا زمانی خاص ،حکم همان «محاســبه»ای
را داشــته باشــد کــه از آن ســخن گفتیــم .در «نشــریه حــرم» یــک ســال دیگــر را هــم پشــت
ســر گذاشــتیم تــا ایــن نشــریه فقــط در دوران انتشــارش پــس از انقــاب اســامی  28ســال
و نیمــه شــود .بجــز آن ســالهایی کــه بــه دســت بــزرگان و صاحبنامانــی چــون اســتاد
محمدتقــی شــریعتی ،دکتــر علی شــریعتی ،مرحــوم اســتاد فخرالدین حجــازی و بســیاری
از اســاتید حــوزه و دانشــگاه در پیــش از انقــاب بــا عنــوان «نامــۀ آســتان» منتشــر میشــد و
فضیلــت میپراکنــد.
طبیعی اســت که کار ما در این نشــریه هم دارای نقاط ضعف و قوت باشــد .رهبر معظم
انقــاب چنــد ســال پیــش در دیــدار اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن قلــم ایــران و خطــاب
بــه نویســندگان و اهــل فرهنــگ فرمودنــد :اگــر میتوانیــد یــک رمــان را بــا تعابیــر بهتــر و
چفــت و بســت و فــراز و فــرود مناســبتر ارائــه بدهیــد امــا ایــن کار را نکنیــد ،جفــا کردهایــد،
اگر بتوانید یک تابلوی نقاشــی ،یک اثر موســیقایی ،یک مقاله ،یک کتاب پژوهشــی را
ً
بهتــر و دقیقتــر و جذابتــر عرضه کنید و نکنید ظلــم کردهاید .ما هم حتمــا در ارائه بهترین
کار در نشــریه حــرم قصــور و کاســتی داشــتهایم و بابــت ایــن جفــا از مخاطبــان خــوب و
خوشفکرمــان پــوزش میخواهیــم.
در ســالی کــه گذشــت  46مجلــه هفتگــی  36صفحـهای منتشــر کردیــم و  6ویژهنامــه در
دهــه کرامــت و یــک شــماره نشــریه «حــرم ســال» کــه آخریــن ســاعات آمادهشــدن بــرای
انتشــار را طــی میکنــد .ایــن نشــریه در پــی گرانــی شــدید کاغــذ و خدمــات پســت ،و بــرای
بهرهمنــدی تعــداد بیشــتری از مخاطبــان ،طــی این مدت بــه همت دوســتان و همکاران
مؤسســه رســانههای نوین و شــبکههای مجازی آستان قدس از طریق صفحات رسمی
آســتان در فضــای مجــازی و پیامرســانهای داخلــی هــم عرضــه شــد و امــکان خوانــش
پیــدا کــرد کــه در همینجــا بــه ایــن دوســتان نیــز خستهنباشــید و خــدا قــوت میگوییــم.
علمــای اخــاق عــاوه بــر «محاســبه» از توصیههایــی چــون «مشــارطه» و «مراقبــه» نیــز
ســخن گفتهانــد کــه هــر دو پیــش از آن «محاســبه»ای اســت کــه در اول مطلــب آمــد .در
مشــارطه هــر کــس چــه مدیــر باشــد چــه کارمنــد و کارگــر در هــر مجموعـهای بایــد بــا خــود
شــرط کنــد و تصمیــم بگیــرد در ســال جدیــد تمــام تــاش خــود را بــرای انجام بهتــر وظایف
و گرهگشــایی و ایدهســازی و راهحلشناســی معطوف کند و در لحظه لحظه ســال جدید
«مراقبــت» کنــد تــا بــر اســاس آن تصمیماتــی کــه گرفتــه اســت عمــل کنــد و از آنهــا تخطــی
نداشــته باشــد .ا گــر ایــن نشــریه در ســال آینــده هــم امــکان انتشــار داشــت ،امیدواریــم
بــا تــوکل بــه خداونــد قــادر متعالــی و بــا توجــه بــه دســتورات اخالقــی و عقلــی محاســبه،
مشــارطه و مراقبــه ،نشــریه حــرم را بســیار بهتــر از ایــن چیــزی که مشــاهده میکنید تقدیم
عزیزانــی چــون شــما کنیــم؛ انشــاءاهلل.
کتــک خواننــدگان و مخاطبــان گرامــی نشــریه و بــه همــه آحــاد ملــت
ســال نــو را بــه ت 
بــزرگ ایــران خاصــه شــیعیان و محبــان حضــرات معصومین«علیهمالســام» شــادباش
میگوییــم و آرزو میکنیــم آفــات و بالیــا و خطــرات و بیماریهــا هــم از وجــود مــردم و هــم
مســئوالن دور باشــد .بــه امیــد روزهــای خــوب و نورانــی و پرســرور آینــده...

